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STRESZCZENIE
Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowe-
go, zatem prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego są istotnym celem prewencji chorób serca 
i naczyń. Wybór leków w terapii skojarzonej nadciśnienia tętniczego zależy od specyficznych 
punktów uchwytu substancji czynnej, które modyfikują czynniki ryzyka i zaawansowanie współ-
istniejących chorób oraz zapobiegają uszkodzeniom narządowym. Artykuł skupia się na prze-
glądzie badań klinicznych dotyczących terapii skojarzonej nadciśnienia tętniczego. Analiza ta 
może stanowić punkt wyjścia dyskusji dotyczącej preferencji skojarzenia terapii hipotensyjnej, 
także w postaci preparatów złożonych. 

SŁOWA KLUCZOWE
nadciśnienie tętnicze, terapia skojarzona, redukcja ryzyka

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organisa-
tion) kraje Europy Wschodniej cechuje największa umieralność z przyczyn sercowo-
naczyniowych [1]. Głównym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczynio-
wego jest nadciśnienie tętnicze (NT), zatem prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego 
(BP, blood pressure) są istotnym celem prewencji chorób serca i naczyń.  Europejskie 
Towarzystwo Kardiologiczne zaleca obniżanie ich do wartości < 140/90 mmHg [2]. 
Zgodnie z wynikami badania NATPOL 2011 na NT cierpi co trzeci dorosły mieszka-
niec Polski (10,5 mln dorosłych). Wyniki badania wskazują na poprawę skuteczności 
terapii hipotensyjnych, jednakże nadal ok. 75% osób nie kontroluje skutecznie BP. Na-
wet jeśli uwzględni się fakt, że 30% osób jest nieświadomych choroby, to skuteczność 
leczenia hipotensyjnego w Polsce nadal jest niezadowalająca. 
Jednym z czynników, który wpływa na poprawę kontroli BP, jest rozpowszechnienie 
stosowania preparatów złożonych. Obecnie sprzedaż leków skojarzonych to ok. 8 mln 
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ABSTRACT
Hypertension is a major risk factor for cardiovascular diseases, therefore, normal blood pres-
sure is an important goal of prevention of cardiovascular diseases. Selection of medicines in the 
combination therapy depends on the specific points of the acting of the active substance. This 
modifies risk factors and the severity of concomitant diseases, and prevents organ damage. The 
article is a review of clinical trials of combination therapy of hypertension. This analysis might be 
the starting point to the discussion on combination therapy including combined pills.
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opakowań rocznie [3]. Uzupełnienie monoterapii o kolejny lek hipotensyjny pozwala 
na uzyskanie znacznie silniejszego działania niż podwojenie dawki pojedynczego leku, 
przy mniejszej częstości występowania działań niepożądanych [4]. Większość cho-
rych wymaga stosowania co najmniej dwóch leków hipotensyjnych w celu skutecz-
nej kontroli BP. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) 
z 2011 r. zalecają stosowanie leczenia skojarzonego na początku terapii BP, w sytuacji 
gdy wyjściowe ciśnienie tętnicze jest wyższe niż 160/100 mmHg lub pożądany efekt 
hipotensyjny większy niż 20/10 mmHg. Jednocześnie wśród chorych z nadciśnieniem 
tętniczym 1. stopnia, u których niepełna dawka leku w monoterapii jest nieskutecz-
na, leczenie skojarzone powinno być alternatywne względem maksymalizacji dawki 
(ryc. 1) [5].
Pomimo dostępności różnych opcji terapeutycznych często trudno osiągnąć oraz 
utrzymać ww. docelowe BP < 140/90 mmHg [6]. Wyniki badań klinicznych wskazują, 
że do odpowiedniej kontroli BP często niezbędne jest stosowanie dwóch lub więcej le-
ków hipotensyjnych [6]. Monoterapia jest nieskuteczna u ponad 50% pacjentów z NT, 
dlatego leczenie skojarzone często jest koniecznością [2]. Spośród obecnie zalecanych 
skojarzeń lekowych należy wymienić połączenie inhibitorów enzymu konwertującego 
angiotensynę (ACE-I, angiotensin-converting-enzyme inhibitor) lub antagonistów re-
ceptora dla angiotensyny (ARB, angiotensin receptor blocker) z antagonistą wapnia lub 
z diuretykiem. Obecnie nie zaleca się natomiast powszechnego łączenia β-adrenolity-
ku z diuretykiem [2].
Wybór leków w terapii skojarzonej NT zależy od specyficznych punktów uchwytu 
substancji czynnej, które modyfikują czynniki ryzyka i zaawansowanie współistnie-
jących chorób oraz zapobiegają powikłaniom narządowym. W przypadku leczenia 
skojarzonego optymalnym rozwiązaniem może być wykorzystywanie preparatów zło-
żonych. W badaniu STITCH (Simplified Treatment Intervention to Control Hyperten-
sion) wykazano przewagę gotowych połączeń leków hipotensyjnych nad tradycyjnym 
podejściem [7]. Na rynku medycznym dostępnych jest wiele preparatów skojarzo-
nych, dlatego też pojawia się pytanie, który z nich oprócz redukcji BP może zmniej-
szyć ryzyko wystąpienia powikłań i progresję chorób układu sercowo-naczyniowego 
ze względu na zastosowane skojarzenie. W celu ustalenia prawidłowej odpowiedzi 
można się posłużyć osiągnięciami medycyny opartej na faktach, czyli EBM (evidence-
based medicine).
Analizę zagadnienia można rozpocząć od interpretacji metaanalizy przeprowadzonej 
przez van Vark i wsp., w której oceniano wpływ terapii ACE-I i ARB na śmiertelność 
całkowitą wśród chorych z NT [8]. Była to analiza 20 randomizowanych badań kli-
nicznych, obejmujących łącznie ok. 160 tys. pacjentów ze średnią wieku 67 lat. Czę-
stość zgonów z jakiejkolwiek przyczyny wyniosła 20,9 na 1000 pacjentów na rok dla 
grupy przyjmującej inhibitory układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAAS, re-
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nin-angiotensin-aldosteron system), takie jak ACE-I lub ARB, 
oraz 23,3 na 1000 pacjentów na rok dla grupy kontrolnej. Sto-
sowanie inhibitorów RAAS wiązało się z 5-procentową reduk-
cją śmiertelności ogólnej (HR [hazard ratio, współczynnik ry-
zyka] = 0,95; 95% CI: 0,91–1,00; p = 0,032) i z 7-procentową 
redukcją śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR 
= 0,93; 95% CI: 0,88–0,99; p = 0,018). Obserwowany efekt wy-
nikał ze stosowania ACE-I, które wiązało się z 10-procentową 
redukcją śmiertelności ogólnej (HR = 0,90; 95% CI: 0,84–0,97; 
p = 0,004), podczas gdy nie zauważono redukcji śmiertelności 
ogólnej na skutek stosowania ARB (HR = 0,99; 95% CI: 0,94–
1,04; p = 0,683). 
Największą redukcję śmiertelności obserwowano w badaniach 
z zastosowaniem perindoprilu: ASCOT-BPLA, ADVANCE 
i HYVET. Autorzy podkreślają, że terapia ACE-I, w tym głów-
nie perindoprilem, poprawia rokowanie chorych na nadciśnie-
nie tętnicze. Stosowanie ACE-I przez 4 lata wśród 1000 pacjen-
tów wiąże się z zapobieżeniem 4 zgonom. 
W ostatnim czasie w związku z usunięciem z „European Heart 
Journal” publikacji dotyczących badania Kyoto Heart Study au-
torzy metaanalizy (van Vark i wsp.) dokonali ponownej oceny 
badań dotyczących wpływu leków blokujących RAAS na ry-
zyko pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Ostatecznie me-
taanaliza z wyłączeniem wyników badania Kyoto Heart Study 
objęła 155 967 pacjentów. 
Pierwszym badaniem, które wykazało różnicę w zakresie wpły-
wu na śmiertelność między dwiema strategiami terapii skoja-
rzonej NT, był projekt ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian 
Cardiac Outcomes Trial – Blood Pressure Lowering Arm). Po-
równywano w nim następujące skojarzenia: amlodipina/perin-
dopril i β-adrenolityk/diuretyk. Leczenie hipotensyjne z wyko-
rzystaniem antagonisty wapnia i ACE-I silniej niż połączenie 

β-adrenolityku i diuretyku redukowało BP, o 11% zmniejszało 
śmiertelność całkowitą oraz o 24% śmiertelność z przyczyn 
sercowo-naczyniowych. Istotny był również wpływ na redukcję 
liczby nowych przypadków cukrzycy i rozwoju niewydolności 
nerek, a także rzadsze występowanie udarów mózgu [9]. 
Inhibitory RAAS są szczególnie rekomendowane dla pacjentów 
wysokiego ryzyka z nadciśnieniem tętniczym [2, 10]. Często, 
szczególnie ACE-I, łączy się z diuretykami tiazydowymi i tiazy-
dopodobnymi (dostępne wybrane preparaty). Pozytywne efekty 
połączenia perindoprilu z metabolicznie korzystniejszym in-
dapamidem zostały potwierdzone w wielu międzynarodowych 
badaniach klinicznych (PROGRESS, ADVANCE, HYVET, 
PREMIER, PIXCEL i STRATHE). W powyższych badaniach 
klinicznych wykazano, że opisywane połączenie lekowe o sku-
tecznym działaniu hipotensyjnym stanowi ochronę narządo-
wą oraz jest metabolicznie obojętne. Kombinacja perindoprilu 
z indapamidem była dobrze tolerowana, a dostępność tych le-
ków w jednej tabletce może poprawiać prawidłowe stosowanie 
się do zaleceń oraz zmniejszać ryzyko błędów [11]. 
Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami z NT wska-
zują, że nadciśnienie tętnicze wiąże się z chorobą naczyń oraz 
że choroby towarzyszące i uszkodzenia narządowe są związa-
ne z progresją choroby i mogą odgrywać znaczącą rolę w trud-
nościach terapeutycznych. Dlatego też wytyczne wskazują, że 
strategia leczenia powinna być oparta na ocenie ryzyka ser-
cowo-naczyniowego, a nie tylko na wartościach ciśnienia tęt-
niczego, natomiast terapię skojarzoną można włączać jako le-
czenie pierwszego rzutu u chorych z podwyższonym ryzykiem 
sercowo-naczyniowym, w tym u pacjentów z metabolicznymi 
czynnikami ryzyka, cukrzycą, zaawansowaną chorobą ser-
cowo-naczyniową lub chorobą nerek. Rozpoczynając terapię 
hipotensyjną u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, powin-

Algorytm postępowania w terapii nadciśnienia tętniczego [5].
RYCINA 1

Nadciśnienie 1. stopnia
Obniżenie BP o < 20/10 mmHg

Nadciśnienie 2. i 3. stopnia
Obniżenie BP o > 20/10 mmHg

BP nadal wysokie

BP nadal wysokie

Jeden lek Kombinacja 2 leków

Ten sam lek  
w pełnej dawce Zmień lek na inny Ta sama kombinacja  

w pełnych dawkach
Dodaj trzeci lek

Kombinacja 2–3 leków 
w pełnych dawkach

Kombinacja 3 leków 
w pełnych dawkach

Monoterapia 
w pełnej dawce
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no się uwzględnić właściwości nefroprotekcyjne inhibitorów 
RAAS: ACE-I i ARB [2, 12–14]. 

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA 
HIPOTENSYJNEGO POŁĄCZENIA
Jednym z pierwszych badań oceniających skuteczność połą-
czenia perindopril/indapamid w redukcji ciśnienia tętniczego 
było STRATHE [15]. Było to badanie z randomizacją i dwie-
ma grupami kontrolnymi przeprowadzone wśród pacjentów 
z niepowikłanym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Po 
9 miesiącach leczenia lekiem złożonym perindopril/indapamid 
uzyskano w nim redukcję ciśnienia skurczowego (SBP, systo-
lic blood pressure) o 26,6 mmHg oraz normalizację wartości 
ciśnienia u 62% pacjentów. Ten schemat dawkowania był po-
równywany ze stopniowaną lub sekwencyjną strategią tera-
peutyczną. Strategia sekwencyjna obejmowała rozpoczęcie 
terapii atenololem w dawce 50 mg, w razie potrzeby zamienia-
nym na losartan w dawce 50 mg, a następnie na amlodipinę 
w dawce 5 mg, natomiast strategia stopniowana obejmowała 
leczenie walsartanem w dawce 40 mg z możliwością jej zwięk-
szenia do 80 mg, a następnie dodania hydrochlorotiazydu. 
W przypadku połączenia perindopril/indapamid rozpoczy-
nano od dawki 2 mg/0,625 mg, w razie potrzeby zwiększano 
ją do 4 mg/1,25 mg. Ten schemat był skuteczniejszy w re-
dukcji BP niż dwie pozostałe strategie. Inne randomizowane 
i podwójnie zaślepione badanie, o nazwie PREMIER, objęło 
chorych z nadciśnieniem tętniczym i nefropatią cukrzycową, 
czyli bardziej obciążonych. Porównywano w nim połączenie 
perindopril/indapamid z monoterapią enalaprilem [16]. Jedna 
z randomizowanych grup przyjmowała perindopril/indapamid 
w dawce 2 mg/0,625 mg z możliwością zwiększenia dawki do 
8 mg/2,5 mg, podczas gdy druga przyjmowała enalapril w daw-
ce 10 mg z możliwością jej zwiększenia do 40 mg na dobę. 
Ostatecznie w grupie leczonej preparatem złożonym perin-
dopril/indapamid uzyskano zmniejszenie SBP o 14,8 mmHg, 
a rozkurczowego ciśnienia tętniczego (DBP, diastolic blood 
pressure) o 8,8 mmHg, podczas gdy w grupie leczonej enalapri-
lem redukcja wynosiła odpowiednio 12,3 mmHg i 7,3 mmHg 
(p < 0,05). Stosowanie skojarzenia wiązało się z uzyskaniem 
docelowych wartości BP u 68%, a w przypadku enalaprilu 
u 60% pacjentów. Z kolei badanie ADVANCE oceniało sku-
teczność połączenia perindopril/indapamid jako uzupełnienia 
dotychczasowej terapii hipotensyjnej [17, 18]. Obecnie w ba-
daniach klinicznych z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym 
dopuszcza się porównywanie dwóch typów leczenia (head to 
head) lub ocenę, czy dodatkowe leczenie hipotensyjne dodane 
do standardowej terapii przynosi dodatkowe korzyści. Badacze 
założyli, że dołączenie leku złożonego (perindopril/indapa-
mid) do typowego leczenia wraz z leczeniem hipotensyjnym 

przyniesie korzyści względem sytuacji, gdy nie zastosuje się 
takiego uzupełnienia. W obu grupach możliwe było uzupeł-
nianie leczenia hipotensyjnego zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy oraz stosowanie inhibitora ACE (perindoprilu). Było 
to związane z faktem, że ACE-I są lekami zalecanymi u pa-
cjentów z NT i cukrzycą. Po 4,3 roku leczenia skojarzeniem 
perindopril/indapamid jako uzupełnieniem leczenia podsta-
wowego, pacjenci uzyskali istotną statystycznie (p < 0,001) re-
dukcję ciśnienia tętniczego (BP = 134,7/74,8 mmHg) w porów-
naniu z grupą otrzymującą placebo (BP = 140,3/77 mmHg). 
Wyniki są o tyle ciekawe, że podczas włączania do badania 
75% pacjentów przyjmowało leki hipotensyjne, w związku 
z czym wyjściowe wartości ciśnienia tętniczego były niskie (BP 
= 145/81 mmHg).
Warto również zwrócić uwagę na wyniki badań (PICASSO, 
FORTISSIMO, FALCO FORTE) oceniających skuteczność 
najwyższych dawek preparatu złożonego perindopril 10 mg/
indapamid 2,5 mg [19–21]. W otwartym badaniu obserwa-
cyjnym PICASSO oceniano skuteczność preparatu złożonego 
perindopril/indapamid w dawce 10 mg/2,5 mg w grupie pa-
cjentów z NT, u których nie osiągnięto docelowych wartości 
BP < 140/90 mmHg z zastosowaniem standardowej terapii. 
Docelowe BP osiągnęło 72,7% z 9257 pacjentów włączonych 
do ostatecznej analizy. Ciśnienie tętnicze uległo istotnej staty-
stycznie redukcji ze 158,9 ± 14,3/93,0 ± 9,4 mmHg do 131,5 
± 9,5/79,9 ± 6,2 mmHg (SBP ± SD/DBP ± SD; SD – odchy-
lenie standardowe). Zmiany BP były istotne statystycznie bez 
względu na wartości wyjściowe. W podgrupie pacjentów, któ-
rym zlecono ambulatoryjne monitorowanie BP, również za-
notowano istotną statystycznie redukcję ciśnienia tętniczego. 
Co ciekawe, istotnej statystycznie poprawie uległy też takie 
parametry metaboliczne jak: całkowite stężenie cholesterolu, 
stężenie cholesterolu we frakcji HDL oraz LDL, stężenie tri-
glicerydów oraz glukozy we krwi na czczo. Autorzy konkludu-
ją, że stosowanie preparatu złożonego z perindoprilu w dawce 
10 mg i indapamidu w dawce 2,5 mg jest zarówno skuteczne, 
jak i bezpieczne u pacjentów z nieprawidłowo kontrolowanym 
BP. Podobne wnioski wysunęli autorzy badań FORTISSIMO 
i FALCO FORTE.

POŁĄCZENIE A OCHRONA NARZĄDOWA 
Ochrona narządowa jest jednym z głównych założeń leczenia 
hipotensyjnego. Dlatego też liczne badania kliniczne zosta-
ły ukierunkowane na ocenę wpływu połączenia na kluczowe 
narządy. Podwójnie zaślepione, randomizowane badanie kli-
niczne PICXEL, porównujące wpływ terapii skojarzonej per-
indopril/indapamid z monoterapią enalaprilem na ciśnienie 
tętnicze oraz wskaźnik masy lewej komory serca (LVMI, left 
ventricle mass index), objęło pacjentów z nadciśnieniem tęt-
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 niczym (140 < SBP < 210 mmHg) oraz przerostem lewej ko-
mory serca z LVMI > 120 g/m2. Badanych losowo przydzielo-
no do grupy leczonej enalaprilem 10 mg lub do grupy leczonej 
terapią skojarzoną perindopril/indapamid (2 mg/0,625 mg). 
W trakcie leczenia możliwa była korekta dawek stosowanych 
leków: enalaprilu do 40 mg oraz perindoprilu/indapamidu do 
8 mg/2,5 mg. Pacjenci, u których stosowano najwyższe dawki 
badanych leków, cechowali się wyższymi wyjściowymi war-
tościami ciśnienia tętniczego i LVMI. Redukcja SBP i DBP 
względem wartości wyjściowych była istotna statystycznie dla 
wszystkich analizowanych dawek. Wyższym dawkom towarzy-
szyła większa redukcja ciśnienia tętniczego. Największą zmia-
nę względem wartości wyjściowych (SBP -27,7 mmHg; DBP 
-9,7 mmHg) obserwowano w grupie leczonej schematem per-
indopril 8 mg/indapamid 2,5 mg. W każdej grupie dawkowania 
zmiany ciśnienia były wyraźniejsze u pacjentów leczonych zło-
żonym preparatem perindopril/indapamid niż w grupie cho-
rych leczonych enalaprilem. 
Dodatkowe korzyści związane ze stosowaniem skojarzenia 
(perindopril/indapamid) wynikały z redukcji LVMI. Najwięk-
szą zmianę LVMI względem wartości wyjściowych (-17,5 g/m2) 
obserwowano w grupie przyjmującej maksymalne dawki sko-
jarzenia perindopril/indapamid (8 mg/2,5 mg). Jednocześnie 
istotne statystycznie, jednak nieco mniejsze zmiany wystąpi-
ły w grupach leczonych schematem 4 mg/1,25 mg (-9,2 g/m2) 
oraz 2 mg/0,625 mg (-7,2 g/m2). Po stratyfikacji wg najwięk-
szej dawki u pacjentów przyjmujących enalapril zmiany LVMI 
względem wartości wyjściowych nie uzyskały istotności sta-
tystycznej. Przy porównaniu poszczególnych badanych grup 
wykazano, że zmiany LVMI były istotnie statystycznie wyższe 
w grupie leczonej preparatem złożonym perindopril 4 mg/in-
dapamid 1,25 mg niż w grupie otrzymującej enalapril w dawce 
20 mg (-7,5 g/m2; p < 0,005) oraz w grupie leczonej skojarze-
niem perindopril 8 mg/indapamid 2,5 mg niż w grupie przyj-
mującej 40 mg enalaprilu (-12,3 g/m2; p < 0,005). 
Kolejnym badaniem oceniającym działanie połączenia per-
indopril/indapamid było PREMIER [17]. Było to podwójnie 
zaślepione, randomizowane badanie przeprowadzone wśród 
pacjentów z NT (140 mmHg < SBP < 180 mmHg), cukrzycą 
typu  2 (HBA1c < 9%) oraz albuminurią (≥ 20 mg/min). Bada-
nych przydzielano losowo do grupy leczonej skojarzeniem per-
indopril/indapamid lub do grupy leczonej enalaprilem. Podob-
nie jak w badaniu PICXEL, w razie nieskutecznej kontroli BP 
było możliwe dwukrotne podwojenie dawki  podczas leczenia, 
jednakże wykluczono wprowadzanie innych leków hipoten-
syjnych. Na podstawie zmian wydzielania albumin z moczem 
(AER, albumin excretion rate) zaobserwowano dodatkowe ko-
rzyści nefrologiczne. Istotne statystycznie zmiany AER zostały 
zaobserwowane we wszystkich trzech grupach leczonych sko-
jarzeniem perindopril/indapamid oraz enalaprilem w dawkach 

20 i 40 mg. W grupach perindopril 8 mg/indapamid 2,5 mg 
i enalapril 40 mg redukcja AER wyniosła odpowiednio 45% 
i 28% względem wartości wyjściowych (p vs wart. początk. < 
0,0001). Podczas porównywania badanych grup, po uwzględ-
nieniu wyjściowych wartości AER oraz kraju pochodzenia pa-
cjenta, stwierdzono, że zmiany AER były o 32% większe w gru-
pie leczonej skojarzeniem perindopril 4 mg/indapamid 1,25 
mg niż w grupie otrzymującej enalapril w dawce 20 mg (p < 
0,01) oraz o 27% w grupie perindopril 8 mg/indapamid 2,5 mg 
niż w grupie przyjmującej 40 mg enalaprilu.
Kolejne (opisane już wcześniej) badanie, które oceniało efekt 
ochrony narządowej połączenia perindopril/indapamid, to 
badanie ADVANCE. Złożone punkty końcowe obejmowały 
poważne incydenty makronaczyniowe i mikronaczyniowe. In-
cydenty makronaczyniowe zostały sklasyfikowane jako: zgon 
z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca niezakończo-
ny zgonem lub udar mózgu niezakończony zgonem. Poważ-
nymi incydentami mikronaczyniowymi były: pojawienie się 
lub pogorszenie nefropatii (pojawienie się makroalbuminurii, 
podwojenie stężenia kreatyniny w surowicy do co najmniej 
200 μmol/l, konieczność stosowania leczenia nerkozastępcze-
go lub zgon z powodu choroby nerek) albo retinopatii (rozwój 
retinopatii proliferacyjnej, obrzęk plamki lub ślepota związana 
z cukrzycą czy fotokoagulacja siatkówki). W trakcie obserwa-
cji poważny incydent makronaczyniowy lub mikronaczyniowy 
wystąpił u 1799 uczestników badania, w tym u 861 (15,5%) pa-
cjentów z grupy leczonej aktywnie (skojarzeniem perindopril/ 
/indapamid jako uzupełnienie dotychczasowej terapii) i u 938 
(16,8%) pacjentów z grupy otrzymującej placebo jako uzupeł-
nienie dotychczasowej terapii: redukcja ryzyka względnego 
(RRR, relative risk reduction) o 9% (95% CI: 0–17%; p = 0,041). 
Jednocześnie oszacowano, że jeden na 66 (95% CI: 34–1068) 
uczestników badania przydzielonych do grupy aktywnego le-
czenia uniknąłby co najmniej jednego poważnego incydentu 
makronaczyniowego lub mikronaczyniowego w ciągu 5 lat. 
Wpływ aktywnego leczenia na poważne makronaczyniowe 
punkty końcowe: RRR o 8% (95% CI od -4 do 19%; p = 0,16), 
oraz mikronaczyniowe punkty końcowe: o 9% (95% Cl od -4 
do 20%; p = 0,16), był podobny, jednakże w analizie obejmu-
jącej każdy z tych punktów końcowych oddzielnie wynik nie 
osiągnął istotności.
W okresie obserwacji zmarło 879 uczestników: 408 (7,3%) 
z grupy aktywnie leczonej i 471 (8,5%) z grupy otrzymującej 
placebo, co przekładało się na 14-procentową redukcję ryzyka 
względnego dla zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (95% CI: 2–
25; p = 0,025). W grupie leczonej aktywnie w ciągu 5 lat udało 
się zapobiec jednemu zgonowi na 79 pacjentów. Zmniejszenie 
śmiertelności ogólnej wynikało przede wszystkim z redukcji 
liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych (3,8% w gru-
pie aktywnie leczonej vs 4,6% w grupie leczonej placebo), dla 
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której redukcja ryzyka względnego wyniosła 18% (95% CI: 2–
32%; p = 0,027) u uczestników badania randomizowanych do 
grupy aktywnie leczonej.

PODSUMOWANIE
Obecna terapia nadciśnienia tętniczego często opiera się na 
kilku preparatach stosowanych jednocześnie, co wynika zarów-
no z postępowania zgodnie z wytycznymi, jak i faktu, że czę-
sto trudno osiągnąć cel terapeutyczny za pomocą monoterapii. 
Gotowe połączenia lekowe podnoszą zarówno skuteczność le-
czenia, jak i compliance [22]. Aktualna pozycja preparatów zło-
żonych znajduje swoje odzwierciedlenie w wytycznych doty-
czących postępowania z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym 
[5, 23]. Wytyczne wskazują nam grupy pacjentów, u których 
należy rozważyć terapię łączoną. Są to chorzy z BP 2. i 3. stop-
nia oraz pacjenci z BP 1. stopnia i chorobami współistniejący-
mi. Wyniki analizy przeprowadzonej przez Gradmana i wsp. 
wskazują, że pacjenci, u których od początku włączono terapię 
skojarzoną nadciśnienia tętniczego, rokują lepiej niż chorzy, 
u których rozpoczęto od monoterapii, a w kolejnym etapie do-
łączono drugi lek [24]. Wyniki analizy pokazały, że rozpoczy-
nanie leczenia NT od terapii skojarzonej wiązało się z istotną 

statystycznie redukcją ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-
naczyniowego lub zgonu względem pacjentów, u których na 
wstępie włączono jeden lek. Jest to dowód na to, że u części 
chorych powinniśmy od samego początku terapii sięgać po le-
czenie skojarzone. Dobór odpowiednich substancji czynnych 
powinien być podyktowany skutecznością i bezpieczeństwem 
potwierdzonym przez EBM. Warto przy tym zwrócić uwagę, 
że zgodnie z najnowszym Stanowiskiem Ekspertów Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Sekcji Farmakoterapii 
Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go (opublikowanym w kwietniowym wydaniu „Kardiologii Pol-
skiej”) skojarzenie inhibitora konwertazy angiotensyny – perin-
doprilu i diuretyku tiazydopodobnego – indapamidu należy do 
najlepiej przebadanych [25].

Nazwa badania Cel Populacja Wnioski
ADVANCE* Ocena wpływu stosowania skojarzenia 

perindopril/indapamid na makronaczyniowe 
i mikronaczyniowe zdarzenia końcowe u cho-
rych na cukrzycę typu 2, już otrzymujących 
rekomendowaną terapię.

11 140 pacjentów z cukrzycą 
typu 2. Nadciśnienie tętni-
cze rozpoznano u 69% ba-
danych, średnia wyjściowa 
wartość SBP: 145 mmHg.

Rutynowe podawanie skojarzenia perindopril/indapamid pacjentom 
z cukrzycą typu 2 powodowało redukcję częstości incydentów mikro- 
i makronaczyniowych oraz redukcję śmiertelności ogólnej i z przyczyn 
sercowo-naczyniowych.

HYVET Ocena korzyści z leczenia hipotensyjnego u pa-
cjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku 80 
lat i więcej.

3845 pacjentów w wieku 
> 80 lat z SBP w zakresie 
160–190 mmHg i DBP  
< 110 mmHg.

Stosowanie skojarzenia perindopril/indapamid u pacjentów w wieku 
powyżej 80 lat z NT powoduje redukcję: częstości udarów mózgu, 
śmiertelności ogólnej, sercowo-naczyniowej oraz częstości zdarzeń 
sercowo-naczyniowych.

ASCOT Porównanie terapii skojarzonej: perindo-
pril/amlodipina vs β-adrenolityk/diuretyk 
u pacjentów z NT.

19 257 pacjentów z NT 
z 3 lub więcej czynnikami 
ryzyka chorób układu 
sercowo-naczyniowego.

Terapia skojarzona perindoprilem/amlodipiną redukuje ryzyko incyden-
tów sercowo-naczyniowych, zmniejsza śmiertelność całkowitą i serco-
wo-naczyniową w porównaniu z terapią β-adrenolitykiem/diuretykiem.

PICXEL* Porównanie terapii: perindopril/indapamid vs 
enalapril wśród pacjentów z NT i przerostem 
lewej komory serca.

679 pacjentów z NT i prze-
rostem lewej komory serca.

Strategia oparta na leczeniu skojarzonym perindoprilem/indapamidem 
skutkowała większą redukcją BP oraz LVMI niż monoterapia enalapri-
lem. 

PREMIER* Porównanie terapii: perindopril/indapamid vs 
enalapril wśród pacjentów z NT, cukrzycą typu 
2 i albuminurią.

481 pacjentów z NT, cukrzy-
cą typu 2 i albuminurią.

Strategia leczenia skojarzonego perindoprilem/indapamidem skutko-
wała większą redukcją albuminurii niż terapia enalaprilem, częściowo 
niezależnie od redukcji BP.

MI – zawał serca; SBP – skurczowe ciśnienie tętnicze; DBP – rozkurczowe ciśnienie tętnicze; NT – nadciśnienie tętnicze; BP – ciśnienie tętnicze; LVMI – wskaźnik masy lewej komory serca. 
* badania z zastosowaniem preparatu złożonego
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